สุรา, ยาเสพติดกับภาวะการตั้งครรภ
สตรีที่กําลังตั้งครรภ ควรงดเวนการดื่มสุราและการใชสารเสพติดทุกประเภท
<bls2>
การเตรียมตัว
เด็กที่กําเนิดขึ้นมานั้นจะสงผลโดยตรง ตอการดําเนินชีวิตของผูที่เปนบิดาและมารดา
และญาติพี่นอง โดยสวนใหญบิดามารดา จะใชชวงระยะเวลาของการตั้งครรภ
ในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ควรใชวิจารณญาณ ไมวา จะเปนการสูบบุหรี่, การดื่มสุราและการใชสารเสพติดตางๆ
เพื่อความปลอดภัยของเด็กออนที่จะเกิดมาในความดูแลของทาน
สตรีที่วางแผนตั้งครรภนั้น ควรหยุดใชในสิ่งตางๆดังที่กลาวไปแลว
เพราะอาจเปนอุปสรรคตอการตั้งครรภและอาจทําใหเกิดภาวะแทงบุตรได
สิ่งที่ควรคํานึงถึงสําหรับเด็ก
ในระยะเวลาเกาเดือนของการตั้งครรภนั้น เปนเพียงระยะเวลาอันสั้น
หากเทียบกับชีวิตทั้งชีวิต ดังนั้นจึงเปนโอกาสอันดีสําหรับสตรี
ที่จะใชเวลาในขณะตั้งครรภอยางคุมคา เพื่อใหมค
ี วามสุขกับการตั้งครรภ
หนาที่อันสําคัญที่สุดของผูที่กําลังจะเปนบิดามารดานั้น
ไดแกการสนับสนุนใหเด็กมีสุขภาพที่ดี การดําเนินชีวิตของมารดานั้น
ทั้งดานการรับประทานอาหารหรือการบริโภคสิ่งตางๆนั้น มีผลตอการพัฒนาการของเด็ก
ดังนั้นในการรับประทานอาหารนั้น ควรคํานึงถึงสารอาหารที่จําเปน
และมีสวนประกอบสําคัญที่จะเสริมสรางรางกายของแมและเด็ก
และควรหลีกเลี่ยงในการบริโภคสารตางๆที่อาจเปนอันตรายตอเด็กออนในครรภ
ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของญาติพี่นองรอบขาง
ตามความตองการของแมและเด็กนั้นอาจเปนไดยาก
แตหากไดรับความรวมมือจากญาติพี่นองและคนรอบขางนั้น ถือวาเปนสิ่งที่ดีอยางยิ่ง
ดังนั้น สมควรที่จะทําการปรึกษาพูดคุยในปญหาดังกลาวนี้อยางเปดเผยภายในครอบครัว
สุรานั้นเปนอันตรายตอเด็กใชหรือไม?
สุรานั้นเปนอันตรายอยางยิ่ง ระหวางที่สตรีกําลังตั้งครรภนั้น
เด็กออนในครรภก็เปนสวนหนึ่งของรางกายของสตรีที่กําลังตั้งครรภ
เด็กจะไดรับทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มารดาบริโภคเขาไปรวมทั้งสุราดวยเชนกัน
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลที่มารดาดื่มเขาไปนั้น
จะซึมผานทางกระแสเลือดเขาสูสายสะดือไปยังทารกในครรภ
อวัยวะตางๆในรางกายของทารกในครรภยังไมพัฒนาการอยางเต็มที่
จึงไมสามารถที่จะตานทานสุราที่มารดาดื่มเขาไป ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้
จะมีผลกระทบตอเด็กมากกวามารดา
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<bls3>
เมื่อทราบวาตั้งครรภ
เมื่อทราบวาตนเองตั้งครรภนั้น ก็ควรหยุดดื่มสุรา
หากสตรีดังกลาวมีปญหาในการเลิกดื่มสุรา สมควรเขาขอคําปรึกษาจากแพทย
หรือพยาบาลผดุงครรภโดยทันที
ดื่มในปริมาณมากเทาใดจึงจะเปนอันตราย?
ยังไมมีขอพิสูจนไดวา ปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากนอยเพียงใด
ที่เปนอันตรายตอเด็กออนในครรภ ทราบแตเพียงวาแมจะดื่มเพียงเล็กนอย
หรือเพิ่มปริมาณการดื่ม ก็มีโอกาสเปนอันตรายตอเด็กในครรภได
เด็กออนที่อยูในครรภนั้น จะมีอันตรายไดทุกเวลา
ซึ่งขึ้นอยูกับความแตกตางของระดับการพัฒนาการของสมอง
และการพัฒนาการของอวัยวะตางๆของรางกาย ก็มีระดับที่แตกตางกันไป ตามอายุ
ครรภ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระยะเวลาที่อวัยวะภายในรางกายของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จะเปนชวงเวลาที่อวัยวะดังกลาวไดรับอันตรายไดงาย
ดังนั้นหากสตรีที่กําลังตั้งครรภ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก็สามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่เด็กในครรภจะไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากแอลกอฮอลได
อะไรที่อาจจะเกิดขึ้น?
มีตัวอยางมากมายเกี่ยวกับสตรี ที่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ
ซึ่งเกิดผลกระทบตอทารกในครรภอยางถาวร อทิเชน
เกิดการผิดปรกติที่ใบหนาของเด็กทารก, ศีรษะเล็ก,
หัวใจพิการหรือรางกายพิการไมสมประกอบ นอกจากนั้น
เด็กอาจมีความผิดปรกติทางดานจิตใจ และการพัฒนาการบกพรอง
ซึ่งนําไปสูปญหาในการเขาเรียนเมื่อถึงวัยอันควร
แตผลรายแรงนี้ไมเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก อยางไรก็ตามพบวามีเด็กจํานวนไมนอย
ที่มีปญหาทางดานการเรียน และมีปญหาดานความประพฤติ อันเนื่องมาจากมารดา
ที่ดื่มแอลกอฮอลเพียงเล็กนอยขณะตัง้ ครรภ
เบียร, เหลาองุน และแอลกอฮอลอยางแรงมีความแตกตางกันหรือไม ?
ไมมีความแตกตางกันแตอยางไร เพราะเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภทดังกลาวนั้น
จะมีผลกระทบตอทารกในครรภทั้งสิ้น
คํานิยามของแอลกอฮอลหนึ่งสวน
เครื่องดื่มดังที่กลาวตอไปนี้บรรจุแอลกอฮอลหนึ่งสวน
1. แอลกอฮอลอยางแรงหนึ่งสวน
2. เหลาเชอรรี่แกวเล็ก
3. เหลาองุนแกวเล็ก
4. เบียรที่มีระดับแอลกอฮอลสูง 1/4 ลิตร
5. เบียรที่มีระดับแอลกอฮอลปรกติ 1/2 ลิตร
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ในกรณีที่เกิดการตั้งครรภแตทราบชาควรปฏิบัติอยางไร?
แมวาสตรีตั้งครรภดื่มสุราโดยบังเอิญในสัปดาหแรก กอนที่จะทราบวา
ตนเองเกิดตั้งครรภ ควรงดดื่มสุราโดยทันทีหากทานยังมีความกังวลตอผลของ
การดื่มสุรา- หรือใชสารเสพติดในสัปดาหแรกของการตั้งครรภ
ควรขอคําปรึกษาจากพยาบาลผดุงครรภหรือแพทย
อะไรคือสิ่งเสพติดที่ผิดกฏหมาย ?
สิ่งเสพติดที่ผิดกฏหมายไดแก กัญชา, ยาอี, แอมเฟตามีน, โคเคนหรือเฮโรอีน
หากสตรีตั้งครรภเสพสารเสพติดตางๆเหลานี้อาจทําใหเกิดการแทงบุตร,
รกหลุดกอนกําหนด และคลอดกอนกําหนด
และอาจทําลายระบบการพัฒนาการของทารกในครรภ
นอกจากนั้นเด็กอาจเปนโรครายแรงตางๆ ที่ทําใหเด็กไมสามารถชวยตัวเองได
สตรีที่เสพยาเสพติดนั้น หากเกิดตั้งครรภควรเลิกเสพโดยทันที
และไมควรละอายใจที่จะขอคําปรึกษาจากแพทย หรือพยาบาลผดุงครรภ
บิดาที่ดื่มสุรา- หรือใชสารเสพติดจะมีผลตอเด็กหรือไม?
ยังไมมีการพิสูจนแตอยางไรวา หากบิดาใชสารเสพติดหรือดื่มสุราแลว
จะมีผลเสียตอเด็กออนในครรภ อยางไรก็ตาม หากสามีใหความรวมมืออยางเต็มที่
ดวยการเลิกดื่มหรือเสพสารเสพติดก็จะเปนสิ่งที่ดีตอภรรยาขณะที่ตั้งครรภ
ซึ่งการใชชีวิตประจําวันของสามีในทางที่ดีนั้น
จะมีสวนชวยเหลือทางดานสังคมและสภาพจิตใจของมารดาและบุตรได
หากสตรีดื่มสุราขณะตั้งครรภ จะมีผลทําใหเกิดการแทงบุตรหรือไม?
มีผลอยางมาก, หากสตรีตั้งครรภดื่มสุราในปริมาณสามสวนตอสัปดาห
ก็จะมีโอกาสทําใหเกิดการแทงบุตรได
หากสตรีตั้งครรภดื่มสุราเฉพาะออกงานสังสรรคนั้น มีผลเสียตอบุตรในครรภหรือไม?
ทางที่ดีนั้น ควรงดดื่มสุราขณะตั้งครรภ
เพราะสวนผสมของแอลกอฮอลในเลือดนั้นมีผลตอเด็กออนในครรภ
และจะมีผลกระทบตอเด็กมากกวามารดา
เนื่องจากเด็กจะใชเวลานานในการสลายแอลกอฮอลนานกวามารดา การดืม
่ นานๆครั้ง
ในปริมาณที่มากหรือนอย แตบอยครัง้ นั้น มีผลเสียเทากัน
สตรีที่กําลังตั้งครรภควรหยุดใชยาหรือไม ?
ทางที่ดีนั้น สตรีที่กําลังตั้งครรภที่ตองใชยา อันเนื่องมาจากโรคประจําตัว
ควรขอความเห็นจากแพทย หากสามารถเปลี่ยนชนิด
ของยารับประทานในขณะตั้งครรภได ก็จะเปนสิ่งที่ดี
อยางไรก็ตามไมควรใชยาใดๆขณะตั้งครรภ และควรแจงใหแพทยทราบวา
ทานกําลังตั้งครรภ หากแพทยตองการสั่งยาใหกับทาน
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การดื่มเหลาองุนขณะตั้งครรภนั้นมีประโยชนหรือไม
เนื่องจากอุดมไปดวยธาตุเหล็ก?
การดื่มเหลาองุนนั้นไมมีประโยชนตอรางกายแตอยางไร
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกประเภทนั้น มีผลเสียตอเด็กออนในครรภ
การรับประทานเนื้อ, ธัญญาหาร, ผลไมอบแหง, ขนมปงแปงไมสกัดรํา
และผักที่มีสีเขียวเขม จะเปนแหลงที่ใหธาตุเหล็กที่เหมาะสมกวา
(หากขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสาร Matur og meðganga, 2. ออกเมื่อป 2006)

<bls5>
การใหนมบุตรกับการดื่มสุรา
มารดาที่ตองใหนมบุตรนั้น ควรงดดื่มสุรา เพราะความรูสึกผูกพันระหวางมารดากับบุตร
จะผานทาง การดื่มนมจากมารดา ในกรณีมารดาที่ดื่มสุรา เด็กก็จะไดรับแอลกอฮอล
ผานทางนมมารดา โดยเด็กจะไดรับผลกระทบมากกวามารดา และอาจทําลายระบบการทํางานระบบประสาทของเด็กทารกได สุรายังมีผลตอการผลิดน้ํานมมารดา
เพราะจะทําใหรสชาดและกลิ่นของน้ํานมเปลี่ยนไป และยังทําใหเด็กมีอาการเซื่องซึมขณะดื่มนมมารดา นอกจากนั้น ในกรณีมารดาที่ดื่มสุรา อาจเกิดอุบัติเหตุ
ตอเด็กได เนื่องจากความประมาท เพราะไมสามารถควบคุมตัวเองไดเมื่อดื่มสุรา

หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถหาอานไดที่
ศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar mæðraverndar )
หมายเลขโทรศัพท: 585 1400
ที่เวปไซท http://www.hr.is
ศูนยอนามัยและ สถาบันสงเสริมดูแลสุขภาพทั่วประเทศ
ศูนยสงเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöðvar) หมายเลขโทรศัพท: 580 0900
ที่เวปไซท http:// www.lydheilsustod.is
กรมการแพทย (Landlæknisembættið) หมายเลขโทรศัพท: 510 1900
ที่เวปไซท http:// www.landlaeknir.is
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<baksíða>

มีความสุขกับการตั้งครรภ
รับประทานอาหารที่มีคุณคา และมีประโยชน ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เมื่อทานเขาสังคม ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดยหันมาดื่มน้ํา,
น้ําผลไมและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลอื่นกับอาหารแทน หาวิธีพักผอน
หรือผอนคลายที่ทานสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได อทิเชน อานหนังสือ,
ฟงเพลง, นั่งสมาธิ, การบริหารรางกาย, การเดินหรือการไปแชน้ํา
ปฏิบัติในสิ่งดีๆและพิเศษใหกับตัวเองและบุตร ที่คิดวาดีและมีความสุข
คํานึงเสมอวา ทานมีความรูสึกที่ดีวา บุตรในครรภของทานมีความปลอดภัย
โดยไมตองกังวลในผลเสียที่จะไดรับจากสุรา, ยาสูบหรือสิ่งเสพติดอื่นๆ
ทานสามารถใชบริการของศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar
mæðraverndar)ไดดวยเชนกัน
ออกเมือ
่ ป 2005 โดยศูนยสง เสริมสุขภาพ(Lýðheilsustöðvar) ดวยความรวมมือจากกรมการแพทย (Landlæknisembættið)
และศูนยดูแลคุมครองสตรีตั้งครรภ(Miðstöðvar mæðraverndar)
คุณ Sólveig Jónsdóttir, นักประสาทวิทยา, ผูเชี่ยวชาญดานโรคประสาทสําหรับเด็ก, และที่ปรึกษา
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